
Výpis usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 1. 10. 2020 

v 17:30 pod pergolou dětského hřiště přiléhajícího k budově Obecního úřadu Výkleky 
 

Přítomní zastupitelé obce – Kateřina Jandová, Marie Mifková, Michaela Zdařilová, Michal 

Peška, Stanislav Müller 

 

Starostka zahájila zasedání v 17:35 hodin 

 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce, tato 

řádně vyvěšena v termínu na úřední desce webové i fyzické.  

 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  

 

Výpis usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce učinit a schvalovat rozpočtové 

opatření do výše 300 000 Kč v daném kalendářním měsíci s povinností dát toto na 

vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání ZO. 

2. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 

3. Bod č. 3 přesunut na příští zasedání ZO 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků v katastrálním území obce Výkleky - 

parc. č. 991(ostatní plocha), parc. č. 990 (ostatní plocha), parc. č. 989/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 989/4 (orná půda) za cenu 50 Kč/m
2 

a pověřuje starostku obce ke 

všem potřebným právním, správním, či jiným úkonům potřebných k tomuto úkonu 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků v katastrálním území obce Výkleky 

parc. č. 90/6 (vodní plocha), parc. č. 90/4 (trvalý travní porost) za cenu 50 Kč/m
2 

a 

pověřuje starostku obce ke všem potřebným právním, správním, či jiným úkonům 

potřebných k tomuto úkonu 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace 

od Olomouckého kraje (poskytovatel dotace) ve výši 35 000 Kč v Programu na 

podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 

2020 – dataprojektor do klubovny ve Výklekách 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace 

od Olomouckého kraje (poskytovatel dotace) ve výši 55 000 Kč v programu Podpora 

obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti v Olomouckém kraji v roce 2020 – 

kuchyňská linka včetně spotřebičů do klubovny ve Výklekách 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a k průběhu celého hlasování a jednání 

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání. Zápis 14. Zasedání ZO 

je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky. 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

 

Ve Výklekách dne 5. 10. 2020 


